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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Tingens tid är nu. 
Har faktiskt bara 
besökt Tingsrät-

ten vid ett tillfälle tidigare, 
nu ska jag dit två gånger på 
två veckor – i två olika fall. 
Första gången var i veckan 
som gick. Det var en ny be-
kantskap, en ganska spän-
nande sådan. Ärendet gällde 
en dispyt med en leverantör 
som vi inte var överens med.
Även om jag kunde önskat 
mer av själva utgången så 
tycker jag fortfarande att det 
kändes bra när jag klev ut där-
ifrån. Allt var nämligen plöts-
ligt svart eller vitt. Tolkning-
ar som ofta kan kännas gråa 
och möjliga, men inte säkra, 
var plötsligt kristallklara. 
Rådmannen tittade bara i de 
papper som låg på bordet och 
konstaterade fakta. Han lyss-
nade inte ens till vad vi upp-
levde och hur vi tolkade saker 
och ting. "Du kan alltid begära 
en huvudförhandling, men du 
har inget att komma med." Nu 
är det bara halva sanningen 
för när du väl är i tinget så 
har du alltid något att komma 
med. I civilmål är den vanli-
gaste utgången förlikning, 
så blev det även denna gång. 
Jag fick ge mig på mängder 
av punkter, men det kändes 
okej eftersom rådmannen sa 
att det var det som gällde. 
Förhandlingen var som två 
bröder i en familjetvist som 
pappa ska avgöra.

Jag har dragit mycket 
lärdom av mitt första civil-

mål i Tingsrätten. Framför 
allt att anteckna alla brister, 
klaga gärna på leverantörer-
na – men gör det skriftligt så 
det aldrig kan ifrågasättas att 
du faktiskt inte har varit nöjd. 
Ett telefonsamtal är inte sär-
skilt bindande. Det räcker att 
motparten säger; "Det samta-
let kommer jag inte ihåg!"

Mitt andra besök hos 
Tingsrätten sker i Halmstad. 
Av någon anledning blev jag 
vittne till en knepig händelse. 
Naturligtvis var jag tvungen 
att tala om detta för ordnings-
makten och ett drygt halvår 
senare ringer de och säger; 
"Du är kronvittne".

Det blir självklart en helt 
annan form av upplevel-
se. Här är någon anklagad 
i ett brottsmål och ska 
frias eller dömas. Det 
lär bli mer känslofyllt, 
men fortfarande gäller 
samma sak. Att hålla sig 
till verkligheten, uttala 
sig om det man bestämt 
vet. Allt som är tänk-
bart och möjligt, 
men inte säkert 
kan lika gärna 
lämnas hemma. 
Det är bara san-
ningen och det 
som kan styrkas 
som är intres-
sant. Det har jag 
tyckt varit tvek-
samt emellanåt. 
Ibland känns en 
person så otro-
ligt skyldig och 

ändå kräver de bevisning, 
snudd på av DNA-karaktär, 
för att fälla en tilltalad.

Efter att ha varit i Tings-
rätten så har jag ändrat mig. 
Självklart ska bevisen vara 
solklara. Ingen och inget ska 
kunna ifrågasättas om domen 
ska fälla någon. Det ska vara 
klara papper, annars fungerar 
inte systemet.

Nu är det snart Ale kom-
munfullmäktige och den heta 
skattefrågan ska upp. Det 
blir garanterat en spännan-
de debatt.

Tingens tid är nu

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.

Tel 073-617 44 60
Telefonsvarare 031-98 31 80

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Svenska Tryckcentralen 2008.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johan Andréasson
Grafisk formgivare
0303-33 37 34
johan@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Calle Carlsson
Marknad
0303-33 37 30
0707-22 89 39
calle@alekuriren.se
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Svante Westin
Tfn 0520-981 05
Mobil 0709-63 47 38

Ove Svensson
Tfn 0520-65 72 04
Mobil 0768-28 01 05

Elinstallation AB
Löddestorp 16, 
463 91 Lilla Edet

Nyinstallation
Renovering & Anbud

Upplev vårt 
hemlagade julbord 

i en fantastisk miljö!
Även catering av julmat.

BOKA HOS OSS! Välkomna!
0303-745126 / 0704-163172 • www.uspastorp.com

RENA RUTOR 
TILL JUL?

Avdrag för hushållsnära tjänster gäller

KCAB FÖNSTERPUTS
– Mångårig erfarenhet
Kent tel. 0709-32 44 59

F-SKATT

Öppet mån-fre 10-19, Lör10-16 Sön 11-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

TYGLADAN
Mängder av nya fi na tyger!

Lilla julbordet! • Jultyger från 20:-/m

Stilfull heminredning
Fina ljus för mörka kvällar!

Färdigsydda gardiner
Kläder för hela familjen!

Välkomna!

 I ALVHEM

Tel 0303-336335

(fd Bettans butik)

Mob 070-335 17 38

LAMPOR, LJUS,
PRESENTDAGS!PRESENTDAGS!

Den 5-6 dec 

bjuder vi på glögg 

& pepparkakor!

KRISTALL, 

ÖRHÄNGEN,
HALSBAND,

RÖKELSE M.M.

ÄNGLAR, 
STENAR,

0303-74 99 41
Anne Qvarford, leg.  sjukgymnast, 

Jasna Gustafsson, leg. sjukgymnast, 
Gabrielle Skåål, leg. sjukgymnast, 

Ulla Kaborn-Olsson, leg. sjukgymnast

Remiss behövs inte.

Högkostnadsskydd 
och frikort gäller

Julgranar, granris, 
kransar, julkärvar

Säljes utanför 
ICA Supermarket 

i Älvängen
Fr.o.m 28/11-23/12

ÄlvängensÄlvängens
TapetserarverkstadTapetserarverkstad

Utför: Stoppning,
Omklädsel av möbler, bil,
båt och husvagn m.m.

Lena Wallberg, Skår ÖvreLena Wallberg, Skår Övre

Fria transporter

tel. 0303-33 83 40. Biltel. 070-773 10 94

Vi rättar...
I förra veckans artikel om Särskolan uppgavs 
ett felaktigt namn. På bilden med rektor Ulla 
Henke ses också Andreas Jonsson. Lucas 
Fogelklou var ej med på bild. Vi ber alla 
inblandade om ursäkt för förväxlingen.

Ansvarig utgivare

Ont i ryggen?
Göta Ryggklinik

På Göta Ryggklinik behandlas patienter som lider av 
nack-, rygg-, led-, muskel- eller cirkulationsbesvär. 

Smärta i axel, knä eller leder. 
Komplikationer i ryggraden samt idrottsskador!

Kiropraktor Jens Åkerhjelm
Skeppningsgatan 6 (Göta) Lilla Edet

0520-65 31 00 • Jourtelefon: 0708-40 43 13


